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 1220/10/25 –  מיום 1220#15 מס'  מליאה   פרוטוקול

 

   בוקובזה,  תמיר רובין,  השי קיסין,  עופר   ארי,  בן  רבקה  בר,  יובל  אהרון, איתן  אלון,  דודי  ,ירקוני   גדי :  נוכחים

   מימון,  יהודית  , ספקטור שמואל   טל, משה בוקסבאום, רותם   גרין, סילביה   קוברסקי,  אדוארד  ,רומנו  בן   רונית

   דניאל,   אריק   מאיר,   בר   תמי   פלג,   אמיר   קלדרון,   שרון   בלברמן,   שמואל   ברזילי,   דני  וקרט,או  חנניה  דג'אווי,   רויטל

    אדמון. דנה  גל,  נועם

   ברקאי.  מירב  ערוסי,  מזל :  מתנצלים

   שמעיה,  אליהו  פרידמן, ראובן בורנשטיין, טל  משה, צפניה רביבו,  קובי  יפרח,   מאיר , הוכמן ידידיה :  חסרים

   סלע. נעמי

 . 35 :  מליאה  חברי סה"כ 

     צוער.-מתן לשכה, - תמרה , דוברת-יפעת  ,הנהח"ש -יפה  ,גזברית -כבי  ל,מנכ"-ניר  :  קבועים נוכחים

 . האישה  קידום- חן  ענת  מבקר,- זנטי יהודה   :  קבועים  חסרים

   מקליט. -רונן חיימסון,  חי  עו"ד  חטינה, אירית  :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 

 

 :    סעיפי מליאה מיוחדת

 דיון בחופש הביטוי של חברי המליאה כלפי כל גורם במועצה.   .1

 של המועצה.    מהיועמ"שהסבר  –ביטוח אחריות מקצועית של חברי המליאה ועובדי המועצה  .2

מעורבות ואחריות המועצה במקרה של תביעה בין עובד המועצה לחבר מליאה על רקע עבודת   .3

 חבר.  

 להקמת פורום לגיבוש כללי אתיקה בין חברי המליאה לעובדי המועצה ולהיפך.  הצעה  .4

 בחירת ומינוי יו"ר לוועדת חינוך שהוא נבחר ציבור.   .5

 

 :    סעיפי מליאה רגילה

 מידע.   .6

 . שאילתות  .7

 . 4/10/21מיום  13#2021פרוטוקול מליאה אישור  .8

 . 11/10/21מיום  14#2021פרוטוקול מליאה אישור   .9

 ועדים מקומיים.   .10

 אישור תב"רים.   .11

 אישור התקדמות לפרויקטים כמנועי צמיחה.   .12

 מערכת אגירה על רשת הולכה. . א

 על מאגר חולית.  PV . ב

 מפעל אנרגיה פסולת עזה.   . ג

ישור לפטור מתקופת צינון למירב ברקאי חברת מליאה, ומתן אפשרות למינויה כרכזת  א .13

 בריאות מועצתית.  

 הצגת פרויקט גגות אסבסט.   .14
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 -   דיון בחופש הביטוי של חברי המליאה כלפי כל גורם במועצה .1

התראה לפני  'בקשת חברי המליאה לקיום ישיבה מיוחדת בשל מכתב  את  ציג את בקשתו ו התמיר 

  שלח חנניה, על רקע הודעה ש חבר מליאה  – חנניה  מנהל אגף חינוך, אל –נשלח מאביש 'תביעה 

מבקש לדעת היכן עובר הגבול בין ביקורת לגיטימית   ר. תמי אביבתפוצת חברי המליאה בגין תפקודו של 

מתנצל אם מנהל אגף  הוא ציין בפני כלל הנוכחים כי  ביעת דיבה. חנניהלבין ביקורת שעשויה להוביל לת

עומד מאחורי מה שאמר,  שהוא ו  לאגף ולא אישית לאבי,, שהיתה מכוונת החינוך נפגע מתוכן ההודעה 

 ושכל פועלו הוא לטובת טיפול בנושאים החשובים לציבור.  

 

   -  הסבר מהיועמ"ש של המועצה  – ביטוח אחריות מקצועית של חברי המליאה ועובדי המועצה  .2

את פוליסת נושאי משרה, שמכסה את כל חברי    הסבירהמנהלת אגף רכש, ביטוחים וגינון  -  אירית

כי המועצה בחרה להרחיב את הפוליסה הזו.   ציינהמליאת המועצה ואת עובדי המועצה הבכירים, ו

את הכיסויים בפוליסה, כפי שהוצגו במצגת, וסוכם כי אירית תעביר את הפוליסה לעיון    תארהאירית 

צריך להפעיל   הנתבע שחבר מליאה נתבע, אשר כש  הסביר . נירשיהיו מעוניינים לקבלה חברי המליאה

 . כיסויים ולאיזה  זכאי לכיסויים האם הוא ו , הביטוחרת את עמדת חבאת חברת הביטוח בכדי להבין 

 

 :   התייחסויות 

חברת הביטוח בודקת כל   -  ? ת למה חברת הביטוח לא אומרת מראש אם חבר המליאה מכוסה -  ש

, חברת  ... וכד'()כגון כוונה בזדון תיק לגופו, ולכן צריך להפנות אליה את המקרה. יש סייגים לכיסוי  

 .  אם המבוטח עומד בקטגוריות לכיסוי ביטוחיהביטוח בודקת 

 

 מעורבות ואחריות המועצה במקרה של תביעה בין עובד המועצה לחבר מליאה על רקע עבודת חבר:  .3

ציג את הדברים כיועץ המשפטי של המועצה, וציין כי אין לחברי מליאה חסינות כפי שיש  העו"ד חי חיימסון  

לחברי הכנסת. קיים חופש הביטוי, אך לא חופש הביזוי, וגם בקבוצות סגורות של חברי המליאה קיימת  

כפי שהיא קיימת באולם המליאה ובכל מקום אחר. מערכת דיני לשון    ,החובה שלא להוציא דיבתו של אדם 

הרע ודיבה חלה גם במסגרת של עבודת חברי המליאה. המועצה לא יכולה למנוע מעובד לתבוע לשון  

 הרע אם הוא חש שטענו כלפיו אמירה בהקשר זה.  

 

 -  המועצה ולהיפךהצעה להקמת פורום לגיבוש כללי אתיקה בין חברי המליאה לעובדי   .4

 .  בנושא החלטה התקבלה לא   -  איך ו/או אם להקים את הפורום , עלו רעיונות הנושא דובר במהלך הדיון

 

 -  ר לוועדת חינוך שהוא נבחר ציבור בחירת ומינוי יו" .5

ציג את טענתו בדבר ניגוד עניינים שבין יו"ר ועדת חינוך שהוא גם מנהל אגף חינוך, וציין כי לפי  התמיר 

לאחר הדיון שהתקיים,     - סיכם   נבחר ציבור ולא עובד מועצה. ניריור"ר הוועדה צריך להיות   תקנותה

הנושא יובא לדיון במליאה הבאה כסעיף ראשון לסדר היום. תצא קריאה למעוניינים להגיש את  

 . מועמדותם לתפקיד יו"ר ועדת חינוך 

 חבר מליאה.   -  ? ת מליאהיו"ר המליאה צריך להיות נציג ציבור או חבר  -  ש
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 -  מידע  .6

   – גדי ירקוני 

עם מנהלי האגפים   , כניות העבודהועל ת  המועצה קיימה יומיים של עבודה מרוכזת  –  כניות עבודהות

 גיע למליאה בזמן הקרוב.  ת  התוכנית המוצעתוחלק ממנהלי המחלקות. הושקע בזה זמן רב השנה. 

החטיבה הדרומית אירחה את תלמידי יב' לקראת גיוסם לצה"ל.   –  מפגש תלמידי יב' והחטיבה הדרומית 

נערכו שיחות ונפרסו בפני הנערים האפשרויות שלהם בצבא. הנערים נהנו מאוד ואני מקווה שזה יעזור  

 להם למקסם את השירות שלהם בצבא.  

את  התקיימה פגישה עם משרד הדתות אך לא קיבלנו אוזן קשבת. כרגע לא קיבלנו   –  רב המועצה

אנחנו מקבלים    קיימים קשיים גם בנושא הכשרויות,אנחנו ממשיכים לעבוד על תקן רב במועצה.    .שרצינו 

 אם מישהו נתקל בבעיה, הוא מוזמן לפנות לראש המועצה או לסגנו.  ו   ,השירות הזה ממרחבים  את

 סוף השנה הבאה.  עד שהוועדה תוקם  ואנחנו מעריכיםהנושא מתקדם   – ועדת תכנון ובנייה באשכול 

בחלק  אנחנו מקווים שתקציב המדינה יאושר בהקדם ותקציבים ייפתחו עבורנו.   – תקציב המדינה

 ממתינים לאישור תקציב המדינה.  עדיין מהנושאים אנחנו בעיכוב מאחר ו 

בנוגע למענקים שאנחנו   ,ועם המשרד לאיכות הסביבה  , עם משרד האוצר  אנחנו די סגורים  –  אתר דיה

אנחנו מקווים שתוך חודשיים נסגור את המכרזים,  ולתפעול השוטף.   הקמהצריכים לקבל עבור המתקן, ל 

 .  2022חודשים נקבל את המכרזים הגמורים. הציפייה היא להתחיל בנייה לקראת סוף שנת  4ותוך 

עמדתו של בית הספר לא תאמה    .מדובר על ילדה שלא נכנסה לחוג  – עדכון לגבי כתבה שהתפרסמה

בדקנו שהילדה לא תיפגע  .  ם עם הא יחהאת עמדתה של אם הילדה בשל אי הבנה. ביצענו בירור וש 

 הילדה תיכנס לשיעור באופן מידי.  מעצם הפרסום, ומנהל אגף חינוך נתן הוראה ש

 

   :ת  התייחסויו

אולפן  הזה נושא למליאה, מאחר והשיעור ניתן באמצע שעות היום ומשלמים עליו. שירות זה של  - דנה

מוסיקה ניתן בתשלום, ולא מתאפשר לכל הילדים להגיע באופן שוויוני. צריך לשקול אם לקיים את  ל

 .  בשעות הלימודיםהשיעור הזה  

 

   – דודי אלון 

שהוצגה במליאה הקודמת עברה אתמול בוועדה המקומית בדרך    תכנית הפל"ח  –  תכנית פל"ח

 הפקדה במחוזית. ל

 הפסיכולוגים שעבדו בתל"ם עובדים כעת דרך המועצה וממשיכים לתת שירות פעיל.   2 – תל"ם 

 

   -  נושאים נוספים

 מדובר בכביש חשוך. תלמי יוסף.  –שוב קרתה תאונת דרכים בין כיכר הפתחה לצומת פרי גן   -  תמיר

 הנושא הזה על השולחן ויצאה רשימה היום למשרד התחבורה.   -  דודי

ביום חמישי התאבד עובד זר, תאילנדי והוא הרביעי שמתאבד בחודשים האחרונים. זה נושא    -  תמיר

 שצריך לתת עליו את הדעת.  

אני לא יודע להצביע על קשר בין המקרים, אבל כל מי שצריך  חוסן מעורבים באירוע ומטפלים בו.   -  דודי

 יודע.   – לדעת על התופעה הזו 
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 .  לא קיימות שאילתות פתוחות  -  שאילתות  .7

 

 -   4/10/21מיום   13#2021פרוטוקול אישור  .8

   

 

   

 

 –  11/10/21מיום   14#2021אישור פרוטוקול  .9

דיון על הרחבת כביש    - רויטל   לצורך בקיום  זה,    232מבקשת לציין את ההתייחסות שלה  בפרוטוקול 

 ולדעת אם יש מעקב אחר ההתייחסויות שנרשמות לטיפול.  

 . מתקיים מעקב אחר התייחסויות שנרשמות לטיפול.  14#2021תכנס לפרוטוקול    232ההערה בעניין    -ניר  

 

 

 

 

 

 -  ועדים מקומיים  .10

 . 2022ר תקציב ו שיא ולהאצלת סמכויות, קיבוץ כיסופים, ל  הובאה בקשת

 

 

 

 

 -  תב"רים  .11

   15#2021תב"רים למליאה    

ד 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
       סה"כ  

 רעים  1308 הנדסה 
  52-פיתוח תשתיות ל

 יח' ברעים 
0 8,500,000 8,500,000 19 0 0 

       )חדש(  8,500,000 -התחייבות הישוב  1308מימון 

       8,500,000 8,500,000 0 סה"כ :       

 

 

 

 

 1#20251-67-1 החלטה מס'

   .  4/10/21מיום  13#2021פה אחד את פרוטוקול מליאה מאשרת מליאת המועצה 

   .0  – נגד , 0 –ם נמני, 15 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20215-77-1 החלטה מס'

 .   11/10/21מיום  14#2021מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

   . 0 –נגד  , 0 – נמנעים , 15 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20215-87-1 החלטה מס'

 , ולאישור , להאצלת סמכויות כיסופיםקיבוץ   תאת בקש  מאשרת ברוב קולותמליאת המועצה 

   . 0 – נגד , 1 – נמנעים , 18 –בעד                   . 2022אש"ח, לשנת  1,185תקציב ע"ס  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20215-97-1 החלטה מס'

   .0 –נגד , 0 –נעים נמ, 18 – בעד                .  1308מאשרת פה אחד את תב"ר מליאת המועצה 
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 -   אישור התקדמות לפרויקטים כמנועי צמיחה .12

   .חברי המליאה  החלטתציג את שלושת הפרויקטים שהובאו לה , החכ"למנכ"ל  -  עופר מימון

החלטה  נביא את זה ל  כספים . אם נצטרך להשקיע  הנ"לפרויקטים  בממשלה  ה לעניין את  המטרה היא    -   גדי 

 שקלים שכבר אישרנו במליאות הקודמות לכל הפרויקטים.   200,000מליאה. בשלב הזה העלות היא הב

 

 -  מערכת אגירה על רשת הולכה א. 

   

 

 

 

 

 -  על מאגר חולית  PV . ב

 

   

 

 

 -   מפעל אנרגיה פסולת עזה . ג

 

 

 

 

 

 :    התייחסויות 

 :   מפעל אנרגיה פסולת עזהפרוייקט 

 בשלב הראשון לא, אבל בהמשך יש אופציה כזו.    -  ? ת המפעל יטפל בפסולת ישראלית -  ש

 לא ידוע בשלב הזה.    -  ? ת  מה מידת הרצון של העזתים לפרויקט השבת פסולת  -  ש

 כן.   -  ? ת  הישוב שהקרקע שהמפעל יוקם עליו שלו, גם יקבל כספים מהפרויקט  -  ש

זו הסיבה  אלה דברים שאנחנו נבדוק יחד עם המשרד לאיכו"ס.    -  ? תנים  מדובר פה על חומרים מסוכ  -   ש

ים  נמצא  כאלה   ניםבאירופה מתקשאנחנו רוצים שהמתקן יוקם בצד הישראלי, כדי שתהיה לנו שליטה עליו.  

 בריכוזי אוכלוסייה.  בערים ו

בפסולת  מתקנים שיודעים לטפל  יופנו ל  –  ? ת  הנוספים שנשארים מהפסולת   5%-מה קורה עם ה   -   ש

 ג הזה.  מהסו

 לא.    -  ? ת  במתקן הזה לא יבוצע מיון פסולת  -  ש

 תכנות.  ילא יעלה לנו כרגע. אנחנו בשלב של בדיקת ה -  ? ת  כמה זה יעלה לנו, אם בכלל  -  ש

 זה יחסית מעט מהצריכה היומית שלהם.    -   ? ת   מגה מכסה את הצריכה של העזתים   40כמה ייצור של    -   ש

ראש המועצה מוביל אותו, יחד    -  ? ת  ומתי הוא יחזור למליאה לעדכון  מי במועצה עוסק בפרויקט הזה  -  ש

 בכדי להתקדם.   להשקיעברגע שנראה שצריכים   זה יחזור למליאהעם דקלה, עופר, מתן ודליה.  

 1#20215-80-1 החלטה מס'

 מאשרת ברוב קולות את התקדמות פרויקט מערכת אגירה על רשת הולכה.    מליאת המועצה 

   . 0 –נגד  , 1 – נמנעים , 13 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20215-18-1 החלטה מס'

 על מאגר חולית.  PVמאשרת פה אחד את התקדמות פרויקט מליאת המועצה 

   . 0 –נגד  , 0 – נמנעים , 13 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20215-28-1 החלטה מס'

 . מאשרת פה אחד את התקדמות פרויקט מפעל אנרגיה פסולת עזה מליאת המועצה 

   . 0 –נגד  , 0 – נמנעים , 13 –בעד 
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לא הרבה. הפסולת תעבור    -   ? ת   האם זה יוסף משאיות עם פסולת שיעמיסו על הכבישים במועצה   -   ש

 מעזה לישראל במסוע.  

אני מבקש שהפרויקט הזה יגיע לוועדה לאיכות הסביבה בכדי שנקיים עליו דיון. בנוסף, צריך לקיים    -   אמיר 

אשכול   אסטרטגי אם  וצרדיון  אנרגיות מתחדשות,  של  למקום  בפסולת  הולכת  גם  אנרגיה  להשקיע  יך 

 המקומית.  

 :  מערכת אגירה על רשת הולכה

 ולא נתקדם.    יאשרלהגנת הסביבה לא  אם הפרויקט יסכן, המשרד    -  ? ת  האם הפרויקט יסכן סביבתית  -  ש

אם יהיו סיכונים,    - ? ת  ? האם יש סיכונים אחרים שאנחנו יכולים להיחשף אליהם  מה רמת הקרינה  -  ש

 כל תושב יוכל להתנגד לפרויקט ולהביע את ההתנגדות בפני הוועדה.  

כן.    -  ? ת  זה אמור להכניס למועצה מיליון שקל בשנה  -  ש נלך בהכרח עם החברה  ברמת הצפי  לא 

 שהציעה את הפרויקט אלא עם החברה שתיתן את ההצעה הטובה ביותר.  

PV על מאגר חולית   : 

הכי כלכלי זה למכור אנרגיה לחברת    -   ? ת  המערכת הזאת תתחבר לרשת הכללית של החשמל  -   ש

המאגר צורך  חשמל בתעריף גבוה, ולקנות ממנה בתעריף נמוך ולכן ייתכן ונחבר את המערכת לרשת.  

   . המאגר לצריכה עצמית של  חשמל בסכום של כחצי מיליון שקלים בשנה, ולכן המערכת אמורה לשמש גם  

 שנים.   6-. ההשקעה תחזיר את עצמה בתוך כש.ח כשני מיליון    -  ? ת מה עלות הפרויקט -  ש

 לא. יגיע תב"ר מסודר בהמשך.    -  ? ת אנחנו כעת מאשרים ביצוע -  ש

   

לפטור מתקופת צינון למירב ברקאי חברת מליאה, ומתן אפשרות למינויה כרכזת בריאות  אישור  .13

   -  מועצתית 

 תפקיד רכזת הבריאות ולכן לא יתקיים דיון בנושא.  למירב הסירה את מועמדותה  -  ניר

 

   -  הצגת פרויקט גגות אסבסט .14

 .  קרובהבשל קוצר הזמן הסעיף נדחה ויובא לישיבת מליאה  

 

 

 

 גדי ירקוני                                                          ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                                  

 8/11/21 :  בתאריך   אושר                                     

 

 

 

 

 


